çuval içinde veya
halindeki malý açýp
uyla satma / alma
uðu gibi mülâmeçesi olarak da aklýklý rýzanýn yetevermemesi, akdi
yan bir satýþ biçiarar içermesi gibi
dir (a.g.e., s. 118ndeki kumaþý açýp
dokunmak sureyorumlanan mümýþ veya sarýlý halparça olduðu hakedinme fýrsatý vepýldýðý, o döneme
üyle el iþi olup her
s özelliklere sahip
dikkate alýnýrsa bu
ayla gerçekleþtiði
klanmýþ olamayaa bu kadarýyla müm olan fiilî mübâktan pek farklý deurada asýl önemli
yla gerçekleþmelmasý deðil tavsif
karar verilemeyeda yeterince incea oluþmadan satýlde hâkim anlayýþ,
olmak þartýyla bir
masýna bile imkân
ni’l-gaibe). Fakat
lar için bir tedbir
muhayyerliðini tamaktadýr.

kendisine müstamülâmese, fürû-i
bölümünde ya maveya “el-büyûu’lnhiyyü anhâ” gibi
ve bu satýþ þeklin aldanmasýna veþmesine yol açma
ak garar ve cehatlandýrýlýr. Temel
am ekseninde þeâmesenin kapsam görüþ ayrýlýklarý
Ýmam Mâlik, üzeazý bulunan çuvalallarýn açýlmadan
uygulamasýný esas
mýnda saymaz ve
nmediðini belirtir
6); Ýmam Þâfiî ise
kmünün uygulandedir.
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Ýlmiye mesleði adaylarýnýn
meslekî stajlarý
ve görev bekleme süreleri için
kullanýlan terim.
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Lüzum masdarýndan türeyen mülâzemet sözlükte “bir yere veya bir kimseye
baðlanmak, bir iþte devamlý olmak” mânasýna gelir. Terim olarak medrese mezunlarýnýn müderrislik ve kadýlýk almak için sýra beklemeleri, bu arada meslekî tecrübe
kazanmalarý ve belirli kontenjanlardan istifade ile göreve baþlamalarýný ifade eder.
Ancak mülâzemet sadece ilmiyeye has bir
terim olmayýp yine “staj” anlamýnda Osmanlý idarî ve askerî teþkilâtýnda da kullanýlmýþtýr.
Ýlmiye teþkilâtý içerisinde mülâzemet sistemine baþvurulmasý imparatorluk coðrafyasýnýn geniþlemesine paralel biçimde
medrese sayýsýnýn artmasý ve bu eðitim
kurumlarýnýn müderris ihtiyacý ile baðlantýlýdýr. Zamanla medrese mezunlarýnýn çoðalmasý birikmelere yol açýnca tayin için
bekleme zorunluluðu doðmuþ, böylece
medreseden mezun olan dâniþmendlerin
âdil bir þekilde göreve baþlamalarýný saðlamak üzere mülâzemet ve nöbetin düzene konulmasý gerekmiþtir.
Bu sisteme göre medrese mezunu adaylar Anadolu veya Mýsýr’da vazife almak isterlerse Anadolu, Rumeli’de görev yapmak
isterlerse Rumeli kazaskerinin belli günlerdeki meclisine devam ederek mülâzemet / matlab defterine adlarýný kaydettirirlerdi. Ýlmiyede bu þekilde medreseden
mezuniyetle bir göreve ilk tayin arasýnda
geçen belli süreye mülâzemet denildiði gibi ayrýca iki görev arasýndaki süre için de
ayný tabir kullanýlmýþtýr. Genel olarak Osmanlý sisteminde ilmiye, seyfiye ve kalemiye denilen idarî / bürokratik yapýlanma536

da görevler / memuriyetler belirli süreler
için verilirdi. Bu süreyi dolduran görevli
mâzul sayýlýr ve yeni bir görev için Ýstanbul’a gelir, bir iki yýl kadar, bazan daha
uzun bir müddet beklerdi. Böylece bir ilmiye mensubu meslek hayatý boyunca birkaç defa mülâzemet dönemi geçirirdi. Bu
süreler zarfýnda kazasker divanýnda yardýmcý görevler alýr, Ýstanbul’da bulunmanýn verdiði imkânlarla bilgisini, tecrübesini arttýrýrdý. Kendilerine bazan baþta vakýflar olmak üzere bir kýsým kaynaklardan
malî imkân saðlanýrdý.
XVI. yüzyýl ortalarýnda birtakým haksýzlýklarýn ortaya çýkmasý üzerine mülâzemetle ilgili usul ve kurallarda bazý düzenlemeler yapýldý. Anadolu kazaskeri olan Çivizâde Muhyiddin Mehmed Efendi’nin usule
uygun yollarla beklemeyenlere de mülâzemet hakký tanýmasý þikâyetlere yol açýnca Kanûnî Sultan Süleyman 944’te (153738) çýkardýðý fermanla Rumeli Kazaskeri
Ebüssuûd Efendi’den mülâzemetin bir düzene konulmasýný istedi. Ebüssuûd Efendi de mülâzimler için ayrý ayrý defter kullanýlmasý usulünü getirdi. Ayrýca ulemâdan her birine makamýna göre ne kadar
mülâzim verileceðini tesbit etti. Kabiliyetli adaylar için yedi yýlda bir umumi nöbet usulü düzenlendi (Atâî, s. 184).
Bu tarihten sonra çeþitli vesilelerle ulemâya yetiþmiþ talebelerini mülâzim vermek üzere belirli kontenjanlar tanýndý. Padiþahýn cülûsunda, ilk seferinde, zafer kazandýðýnda, þehzade doðumunda bir teþvik olarak ulemânýn iyi yetiþmiþ talebelerini mülâzim vermesi usulü yerleþti (Uzunçarþýlý, s. 45). Zilkade 954’te (Aralýk 1547)
ulemâ zümresine mülâzim vermeleri için
izin çýktýðýnda o sýrada þeyhülislâm olan
Ebüssuûd Efendi on, eski Þeyhülislâm Fenârîzâde Muhyiddin Çelebi on, Rumeli Kazaskeri Muslihuddin Mustafa Efendi yedi, Anadolu Kazaskeri Sinan Efendi beþ,
Emîr Efendi yedi, Semâniye müderrisi Hasan Çelebi üç, Ýstanbul Kadýsý Muhyiddin
Efendi üç, Edirne Kadýsý Abdurrahman
Çelebi iki, Semâniye müderrisi Taþköprizâde Ahmed Efendi üç olmak üzere diðer
ulemâ da seviyelerine göre mülâzim çýkarmýþtýr (Ýstanbul Þer‘iyye Sicilleri Arþivi, Rumeli Kazaskeri Ruznamçeleri [RKR], nr. I,
s. 13). 1 Þâban 963’te (10 Haziran 1556)
Ýstanbul, Edirne, Bursa, Mýsýr kadýlarýnýn
dörder, Þam, Halep, Baðdat kadýlarýnýn ikiþer, 80 akçeli müderrislerin ve 80 akçe ile
emekli olanlarýn üçer mülâzim vermesi uygun görülmüþtür. Ebüssuûd Efendi’nin Ýrþâdü’l-£ašli’s-selîm adlý tefsirini padiþa537
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ha arzetmesi üzerine maaþýna günde 100
akçe zam yapýlarak yazlýk ve kýþlýk hil‘atler verilip bütün talebesinin mülâzim alýnmasý dolayýsýyla mâzul ve görevde olan kazaskerlerden de onar mülâzim alýnmasý
usulü daha sonra yerleþmiþtir (Târîh-i Silsile-i Ulemâ, vr. 5b). III. Mehmed döneminde mülâzemetle ilgili kararlar yeniden ele
alýndý. Padiþahýn tahta çýkýþý dolayýsýyla mâzul yüksek dereceli ulemâ (mevâlî), kazaskerler, Ýstanbul, Edirne ve Bursa kadýlarý,
yüksek medrese müderrislerinin eskiden
verdikleri miktarlarda padiþah hocalarýnýn
yirmi beþ, eski þeyhülislâmlarýn yirmi beþer, o sýrada þeyhülislâm olan Bostanzâde Mehmed Efendi’nin ise otuz mülâzim
vermesi ferman olundu (Selânikî, s. 514).
Zaman içerisinde sistemin geliþmiþ þekliyle çeþitli mülâzemet yollarý ortaya çýkmýþtýr. Bunlar þu baþlýklar altýnda toplanabilir: a) Nöbet yoluyla mülâzemet. Belli
aralýklarla yüksek dereceli kadý ve müderrislerin mülâzim vermesidir. Ebüssuûd
Efendi’nin Rumeli kazaskerliði zamanýndaki düzenlemede bunun yedi yýlda bir olmasý kararlaþtýrýlmýþtýr. Bu yedi yýl prensibine genellikle uyulmuþtur. b) Teþrif yoluyla mülâzemet. Büyük kadý ve müderrislerin, büyük þehir müftülerinin göreve
tayinlerinde, görev deðiþikliklerinde, sefere katýlmalarýnda mülâzim vermeleri usuldü. Bunun esaslarýna mülâzemetle ilgili
fermanlarda sýk sýk temas edilmiþtir (BA,
MD, nr. 2, hk. 117). c) Ölüm sebebiyle mülâzemet. Ulemâdan vefat edenlerin geride kalan dâniþmendleri belli usuller içerisinde mülâzim olurdu. Eðer kalan talebe
çoksa bunlar dirayetli bir âlim, bazan da
bizzat kazasker tarafýndan imtihan edilir
ve aralarýndan seçim yapýlýrdý. Hocanýn ölümünden sonra bundan istifade ile birçok
kimsenin hak iddia etmesi mümkün olduðundan bu tarz mülâzemet çeþitli ihtilâflara yol açýyordu. d) Muîdlikten (iâdeden)
mülâzemet. Mülâzim verme hakkýna sahip yüksek dereceli medreselerin müderrisleri muîdlerinden ve talebelerinden lâyýk
olanlarý mülâzim verirlerdi. Büyük kadýlar
eðer müderrislikten kadýlýða geçmiþlerse,
ayrýldýklarý medresedeki muîdleri “iâdeden” mülâzim olurdu. Ayrýca kadýlýk yaptýklarý þehrin medreselerinden birinde ders
okutan büyük kadýlarýn mülâzim vermeleri gerektiðinde buradaki muîdlerini de ayný þekilde mülâzim verebilirlerdi. e) Müstakil arz ile mülâzemet. Çalýþkanlýðý veya
herhangi bir hizmette yararlýðý görülen
dâniþmendler bir yetkilinin vasýtasý ile müstakil arzedilip mülâzim olabilirlerdi. Mese538
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lâ Ýstanbul kadýsý iken vefat eden Kemal
Beyzâde talebesinden Muharrem b. Mehmed uzun süre Malta’da esir kalmýþ, kurtulduktan sonra Vezîriâzam Sinan Paþa’nýn isteði üzerine arzedilerek mülâzim olmuþtu (Ýstanbul Þer‘iyye Sicilleri Arþivi,
Rumeli Kazaskeri Ruznamçeleri [RKR], nr.
VII, hk. 3). Ayný þekilde Vezîriâzam Ýbrâhim
Paþa ve Mehmed Paþa ile sefere çýkan orduda hizmeti görülen iki dâniþmend mülâzemet almýþtý (a.g.e., nr. VII, hk. 7). f)
Tezkire görevinden mülâzemet. Görevde
bulunan kazaskerlerin altý ayda bir tezkirecisini mülâzim olarak vermesidir. g) Fetva emanetinden mülâzemet. Þeyhülislâmlarýn altý ayda bir fetva eminliðinden bir
mülâzim vermesidir. Þeyhülislâm Hoca Sâdeddin Efendi’nin 1008’de (1599) fetva
eminliðinde bulunan dâniþmendi Abdullah
b. Mehmed bu görevde altý ayýný doldurunca mülâzemete kabul edilmiþti (a.g.e.,
nr. VII., hk. 8).
Mülâzemet sistemi belirli kurallara baðlanmak istenmiþ ve bu kurallar titizlikle
uygulanmaya çalýþýlmýþsa da zaman zaman çeþitli usulsüzlükler olmuþtur. Çýkan
problemlerle ilgili fermanlar hem sistemin nasýl iþlediði hem de bozukluklar ve
usulsüzlükler konusunda fikir verir. Bunlara göre baþlýca aksaklýklar, ulemâ çocuklarýnýn imtiyazlý statü ile mülâzemete kabulü ve meslek harici sarayda hocalýk yapan veya askerî zümre mensubu bulunanlara mülâzemet verilmesidir. Âlî Mustafa
Efendi, meslekten gelmeyen bazý kimselerin bir yolunu bularak mülâzim olmasýný
sert bir dille eleþtirir (Mevâidü’n-nefâis,
s. 103). Yeniçeri aðasý, vezir, defterdar gibi bazý yetkililerin iltimas ve tavassutu ile
ehil olmayanlarýn mülâzemete kabulü yanýnda kazaskerlerin birtakým vesilelerle
usulsüz mülâzemet uygulamalarý da baþlýca þikâyet konusunu teþkil etmiþtir. XVII.
yüzyýl baþlarýnda Koçi Bey mülâzimliklerin
satýlmaya baþlandýðýndan, voyvoda, subaþý, kâtip gibi kimselerin 5-10.000 akçe ile
mülâzim, kýsa süre sonra da müderris ve
kadý olduklarýndan, “diyaneti ve emaneti
olmayan” birçok kazaskerin çeþit çeþit mülâzimlik yazýp rûznâmeyi doldurduðundan
þikâyet eder (Risâle, s. 33-37).
Diðer taraftan bazý sahtekârlýklarýn önünü almak için mülâzimlerin eþkâli hakkýndaki bilgilerin mülâzim defterine iþlenmesi istenmiþtir. Ayrýca mülâzemet konusunda herhangi bir þüphe ve eksiklik olduðunda bunun ispatý önemli bir husustu.
Meselâ mülâzim defteri bir þekilde kaybolabilirdi. Bu durumda mülâzimliðin ho-

casý sað ise ondan bir temessük alýnarak
veya þahitlerle kazasker huzurunda tesbiti yapýlýrdý. Hocazâde Aziz Efendi’nin kazaskerliði dönemine ait defterin kaybolmasý üzerine adaylarýn getirdikleri temessüklerin yapýþtýrýldýðý ve diðer delillerin
eklendiði bir defter bugüne ulaþmýþtýr (Ýstanbul Þer‘iyye Sicilleri Arþivi, Rumeli Kazaskerleri Ruznamçeleri [RKR], nr. XI).
XVIII. yüzyýlda mülâzemet usulü yeni bir
nizama baðlandý ve þeyhülislâm tayinlerinde üçer, kazasker tayinlerinde ikiþer mülâzim verilmesi usulü getirildi. Ancak burada
da ulemâ çocuklarý hakkýnda öteden beri
uygulanan usule dokunulmadý. Bununla
birlikte þeyhülislâm, kazasker ve diðerlerinin verdikleri mülâzemete sýnýr getirildi.
Mülâzemet konusuyla ilgili tartýþmalar ve
meseleler bu uygulamaya raðmen sürdü.
I. Mahmud döneminde (1730-1754) mülâzemet yeniden tanzime çalýþýldýysa da
yüksek ilmiye rütbesini haiz ulemânýn çocuklarýnýn usulüne uygun tahsil görmeksizin mülâzemet alma ve müderris olmalarý önlenemedi. XVIII. yüzyýl sonlarýna ait
bazý kayýtlarda medreselerden mezun olan
talebelerin mülâzemet imtihanlarýna girdikleri ve baþarýlý olanlarýn mülâzemet aldýklarý dikkati çeker. 11 Cemâziyelevvel
1200’de (12 Mart 1786) yapýlan mülâzemet imtihaný Beyazýt (II.) Medresesi’nde,
devrin önde gelen ulemâsýnýn bulunduðu
bir heyetçe yapýlmýþ, 373 talebe üç meclis halinde imtihan edilmiþ, bunun sonucunda otuz dört talebe yüksek, on altý talebe orta derece ile mülâzemete hak kazanmýþ ve þeyhülislâm tarafýndan mülâzemet tezkireleri bizzat verilmiþtir. Ayrýca
þeyhülislâmlar vakfiye gereði Beyazýt (II.)
Medresesi müderrisi olduklarýndan altý ayda bir defa medrese muîdi ve yardýmcýsýna mülâzemet verme usulünün bu imtihanlarla ilgili olduðu da söylenebilir. Bu imtihanlarýn belirli aralýklarla tekrarlandýðý
anlaþýlmaktadýr (Taylesanizâde, s. 4, 74,
137, 147, 417). Mülâzemet usulü bazý deðiþikliklere uðrayarak devam etmiþ ve Tanzimat döneminde memuriyet sisteminin
deðiþmesiyle ortadan kalkmýþtýr.
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Eski Fars ve Türk edebiyatlarýnda
farklý dillerde söylenmiþ
mýsralarýn oluþturduðu þiir.

™

Sözlükte “renk renk, alacalý olan” anlamýndaki mülemma‘ kelimesi terim olarak
özelikle Fars ve Türk edebiyatlarýnda Türkçe, Arapça ve Farsça söylenmiþ beyit ve
mýsralarýn oluþturduðu þiirler hakkýnda
kullanýlýr. Böyle þiir yazmaya telmî‘ denilir. Þairlerin farklý dilde þiir söyleyebildiklerini ortaya koymak ve sanat göstermek
için yazdýklarý bu tür manzumeler zamanla usta þairlerce de itibar görmüþtür. Mülemma‘da mýsralardan biri Türkçe ise diðeri Arapça veya Farsça yazýlýr: “Ben mübtelâ-yý hicran benden ýrað cânan / Ve’l-ömrü keyfe mâ-kân mislü’r-riyâhi râih.” Üç
ayrý dilin kullanýldýðý mülemma‘ örneklerine ise daha az rastlanýr. Mülemma‘ Fars
edebiyatýnda bedîî sanatlardan biri olarak revaç bulmuþtur. XIV. yüzyýl sonlarýna
kadar Farsça - Türkçe ve daha sonra Farsça - Arapça yazýlmýþ örneklerde bir beytin
iki mýsraýnýn farklý olmasý yanýnda bir þiirin beyitlerinin Türkçe, Arapça, Farsça olmasý da sýkça görülen bir uygulamadýr.
Fars edebiyatýnda ilk mülemma‘ IV. (X.)
yüzyýlýnýn ilk yarýsýnda Þehîd-i Belhî’ye aittir. Ayný yüzyýlýn ikinci yarýsýnda Ebû Ca‘fer Endâdî bu türde þiir yazmýþtýr. Ancak
daha önce de Arap ve Fars edebiyatlarýnda bazý þairlerin her iki dilde þiir söyledikleri, bunlara “zü’l-lisâneyn” (zû-lisâneyn, zü’lbeyâneyn) dendiði bilinmektedir. Ebû Nüvâs (ö. 198/813 [?]) Arapça þiirleri arasýnda Farsça þiir veya kelimelere de yer vermiþtir. Bunlara genel olarak Ebû Nüvâs’ýn
Fârisiyyât’ý adý verilmiþtir. Abbâsîler döneminde Arap þairleri de Farsça kelime,
tabir ve mýsralara kendi þiirlerinde yer vermiþtir. Câhiz bu usulü “sözü nefis ve güzel hale getirme” (telemmü’) olarak tarif etmiþtir. Arap þairi Umânî’nin Hârûnürreþîd’i
öven þiirlerinde de mülemma‘ örneðine
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rastlanýr. Fars ed
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mýþtýr. Abdülvâsi
nî, Sa‘dî-i Þîrâzî, M
mî ve Hâfýz-ý Þîrâ
labilir.

IX. (XV.) yüzyýld
lemma‘larýnda Ar
Türkçe’ye de yer v
sým-ý Envâr ile Abd
Farsça ve Arapça
(XVI.) yüzyýlda Þe
Arapça, Türkçe þi
lemma‘larýyla Fuz
þairleridir. XI. (XV
nî ve daha sonra
Mirza Habîb-i Hor
za Kaçar gibi þair
tir. Farsça þiir yaz
Farsça - Türkçe m
mýþtýr. Edîbü’l-me
Fars edebiyatýnd
(Fransýzca) mülem
dönemde Îrec Mi
kelime ve terkipl
da yer vermiþtir.
dî Hintçe, Türkçe
rýyla tanýnmýþtýr.

Türk edebiyatý
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bu Avrupa saç / S
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Mülemma‘ söy
dile hâkimiyetleri
kýf olmalarý gerek
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